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Em permetran, primer, fer un agraïment ben sincer a la Xarxa Vives d’Universitats, al rector 
de la meva universitat, el Dr. Jaume Puy, i al Dr. Joan Viñas, per haver considerat la meva 
persona per pronunciar la laudatio en honor del Dr. Viñas en acte tan solemne, com ho és 
aquest, de lliurament de la Medalla d’Honor, màxima distinció que atorguen conjuntament 
les vint-i-dues universitats que conformen la Xarxa. Expressar-los, també, en nom de la 
Universitat de Lleida, que tinc l’honor de representar en aquesta tribuna, la solidaritat amb 
el conjunt d’universitats de la Xarxa en aquests temps complexos de pandèmia, que ens toca 
viure i gestionar.  I, en aquest sentit, agrair l’esforç que des de la direcció i secretaria de la 
Xarxa Vives s’ha fet per mantenir viu aquest esperit de reconeixement a aquelles persones 
que han destacat per la seva trajectòria professional i pel seu compromís amb la ciència, la 
cultura i la societat, malgrat, insisteixo, les dificultats que estem patint. 

Es preguntaran, probablement, vostès, que hi fa un medievalista lloant la figura d’un 
prestigiós catedràtic de cirurgia i gran professional d’aquesta especialitat, sense entrar, 
ara, a valorar el conjunt de la seva trajectòria. Doncs bé, aquí rau una de les moltes virtuts 
del Dr. Viñas, el seu interés per la cultura en general, el seu humanisme que l’ha fet i el 
fa voler conèixer per comprendre, respectar i estimar tot allò que té a veure amb l`éssser 
humà, individualment i col·lectiva; que l’ha dotat i el dota d’eines per millorar el seu dia a 
dia, la seva feina, la seva recerca, la seva comprensió de l’altre.  Justament, el coneixement 
històric, la història medieval, la història de la primera universitat fundada en els nostres 
territoris a finals del segle XIII, l’Estudi General de Lleida, em va permetre creuar-me en 
el seu camí. Topar amb un bon professor, preocupat per oferir el millor als seus alumnes, 
per fer-los crèixer personalment i professional en el camp de la cirurgia. Conèixer un 
científic rellevant pels seus estudis sobre cirurgia colorectal o el càncer de colon, entre altres 
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recerques vinculades a la cirurgia general, digestiva, a la maxilofacial, a la traumatologia o 
l’ortopèdia, i, sobretot, per a mi, pel gran impuls que estava donant arreu a la bioètica, fruit, 
entre altres aspectes, de la seva preocupació sincera pel malalt i, especialment, pel malalt 
terminal. Aquest tarannà, aquesta pràctica coherent i honesta amb una manera de pensar, 
amb va fer adonar, ben aviat que havia conegut una persona, així, però en el sentit més 
profund del mot. I encara no en sabia gairebé res de la petjada que estava deixant, posant la 
seva capacitat de gestió, els seus coneixements mèdics i la pràctica quirúrgica al servei dels 
més necessitats, tant en la nostra societat com en societats dites del Tercer Món. De fet, ha 
esmerçat un grapat d’estius cooperant com a cirurgià a l’Hospital Provincial de Quelimane, 
a Moçambic, i també a l’Hospital de Goundi, al Txad. 

Efectivament, el Dr. Viñas, llavors era el degà de la Facultat de Medicina de Lleida –ho va 
ser durant 6 anys i abans havia estat director del departament de Medicina i Cirurgia- quan 
coincidí la commemoració del 700 aniversari de la fundació de l’Estudi General de Lleida, 
un conjunt d’accions, activitats i projectes que s’estengueren entre els anys 1997 i 2000, 
impulsades pel llavors rector Jaume Porta. I el Dr. Viñas en fou un dels grans valedors, 
conscient que reivindicàvem, també, el protagonisme històric, les aportacions i avenços 
d’aquella primera Facultat de Medicina universitària dels territoris hispànics de la Corona 
d’Aragó; entre altres, la pràctica de l’anatomia, des de la fi del segle XIV. Certament, el Dr. 
Viñas fou una de les persones que més ens ajudà a tirar endavant aquell magne esdeveniment. 
Encara recordo quan vam anar, en el seu nom, a contactar amb el Dr. Elkin Patarroyo, que 
aleshores feia una estada a l’Hospital Clínic, per venir a explicar-nos les seves recerques 
sobre la malària. Preparàvem un simposi internacional sobre malalties infeccioses, l’any 
1998, en motiu dels 650 anys de la Peste Negra de 1348 i de l’aparició del llibre, en català, 
Regiment de Pestilència, del professor de l’Estudi General, Jaume d’Agramont. Com no podia 
ser altrament, la resposta, venint la petició del Dr. Viñas, va ser un sí rotund, com també 
ho van ser els d’altres reconeguts ponents. I era lògic que fos així. El Simposi mostrava, 
entre altres, les darreres aportacions sobre el tractament de la Sida, però recollia alhora 
la veu dels malalts, una de les preocupacions que el Dr. Viñas ha expressat en diferents 
treballs sobre la professió mèdica, insistint en una visió global, integral de la medicina. 
Afegim, ètica, humanista, dirigida a atendre les necessitats, les circumstàncies, el sentir de 
la persona malalta, més enllà del seu guariment físic.  En aquells temps era el degà, ja ho 
hem dit, però també havia fundat i presidia l’Associació AntiSida de Lleida, mentre deixava 
la vicepresidència de la Creu Roja, després de 6 anys. Així doncs, docència, recerca aplicada a 
una millora de la professió i de l’atenció a la malaltia, i una gestió compromesa amb uns valors 
heretats de casa, sobretot del seu pare, l’especialista en patologia respiratòria, el Dr. Josep 
Viñas Cabot, mataroní, on pouà l’esforç i el sacrifici en el treball d’un dels grans lluitadors 
contra la tuberculosi a casa nostra i, especialment, l’amor a una medicina humanista. 



En Joan Viñas va néixer, doncs, a Mataró i, com hem vist, en un ambient que marcarà el 
seu camí. Les circumstàncies el porten a Lleida, l’any 1977, un cop ja doctorat a la Facultat 
de Medicina de Barcelona, el 1976, amb una tesi sobre el valor clínic de l’ecografia, un tema 
al que dedicarà diverses publicacions on aprofundeix en les utilitats i el seus avantatges 
diagnòstics. La seva vinguda a Lleida com a metge i cirurgià a l’Hospital de la Seguretat 
Social (aleshores Residencia Sanitaria General Moscardó, avui Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova) coincideix amb la restauració dels estudis de medicina a Lleida, en 
aquells moments vinculats a la Universitat de Barcelona. Són temps de moltes dificultats 
i mancances, tant en l’àmbit hospitalari com en el de la docència i recerca universitàries, 
però son moments il·lusionants. S’estan posant les bases, els fonaments d’una millora de 
la sanitat pública a Lleida i, alhora, s’estan impulsant els estudis universitaris de medicina i 
cirurgia. I en ambdós fronts, recalco, en ambdós, el Dr. Viñas hi tindrà un paper rellevant, 
protagonista, com el tindrà també en la mateixa restauració de la Universitat de Lleida, que 
culminarà amb el Decret del Parlament de Catalunya, de 1991.

Són molts els motius, i així han estat valorats, que justifiquen la concessió de la Medalla d 
Honor. Aquí no ens hem pogut estendre ni aprofondir en la seva trajectòria professional, tant 
en l’àmbit acadèmic com en l’investigador, en el seu compromís amb la cultura, en la seva 
gran projecció social i dedicació a les persones de manera altruista, que l’han fet mereixedor 
d’aquesta distinció. Tanmateix, deixeu-me destacar la munió de ponències i comunicacions 
científiques, l’organització de nombrosos congressos, el conjunt de les seves publicacions, 
o la direcció d’una quinzena de tesis doctorals, totes elles d’una gran trascendència per a la 
millora de la medicina i la pràctica quirúrgica, així com la direcció del Màster en Medicina i 
Cirurgia d’Urgències. Però, a més, el Dr. Viñas mai no ha abandonat la seva propia formació; 
ha estat i és un gran defensor de la formació continuada, per això és també Màster en 
Bioètica i Ètica Assistencial per la UAB i l’Institut Borja de Bioètica, Màster en Urgències 
per la UdL i ha reforçat la seva especialització en prestigiosos centres, com, per citar-ne 
només un parell de fora de les nostres fronteres, la Clínica Mayo de Rochester als EEUU o 
el St. Mark’s Hospital de Londres…, i Milà, Strasbourg, Tolosa de Llenguadoc, Tübingen, 
Minneàpolis, Barcelona. I tot amb una finalitat, amb un objectiu clar i sentit, dedicar-se en 
cos i ànima als seus malalts i als seus estudiants; oferir-los el millor dels seus coneixements, 
de la seva experiència professional. I acompanyar-los. A uns en la seva descoberta i progrés 
per un món arriscat però fascinant, com ho és sens dubte l’estudi i la pràctica quirúrgica, 
empenyent-los, com reclamava Siger de Brabant, al segle XIII, a observar, estudiar i llegir 
“perquè el dubte que encara et queda t’empenyi a llegir i estudiar més”; als altres, pel camí 
que cadascú viu de la malaltia.



I fer-ho, de la mateixa manera, amb tota la dedicació, en els àmbits de gestió, tant a la 
Universitat com fora d’aquesta. En aquest sentit, la tasca endegada al front del deganat de 
la Facultat de Medicina de Lleida, el dugué a ocupar la secretaria general de la Conferència 
Nacional de Degans de Medicina Espanyols, així com a ser nomenat Secretari General i 
Tresorer de l’Associació de Facultats de Medicina Europees  

Joan Viñas ha estat rector de la Universitat de Lleida entre el 2003 i el 2011, i ha desenvolupat 
també, una tasca important al front de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
i d’aquesta Xarxa Vives d’Universitats. Entre les nombroses activitats de representació, i 
gestió cal destacar la presidència de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya entre 2013 i 
2017, així com el seu nomenament com a Membre Numerari de l’Institut d’Estudis Catalans.

El seu compromís ètic l’ha dut, també, a ser membre i presidir nombrosos comités 
d’avaluació, ètics i comissions deontològiques, tant a nivell hospitalari, en els col·legis de 
metges i a la mateixa Universitat. 

Finalment, tota aquesta activitat, sumàriament destacada, l’ha dut a rebre importants 
i nombroses distincions i reconeixements, entre els quals: el Premi a la millor Gestió 
a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova; les Medalles de la Universitat i de la Ciutat 
de Lleida, l’Insígnia d’Or del Col·legi de Metges de Catalunya, la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat, el Paul Harris Award o la Medalla Josep Trueta de la Generalitat. El 2019 rebé 
un merescudíssim i emotiu homenatge per part de la comunitat universitària de Lleida, de 
la seva universitat. I avui ho fa del conjunt d’universitats aplegades sota el nom del gran 
humanista valencià Joan Lluís Vives. Quin millor reconeixement. Enhorabona Dr. Viñas!

Però no vull acabar aquí aquesta laudatio. El Dr. Viñas, el rector Viñas ens llega, de moment, 
un altre missatge, un altre ensenyament fruit de l’experiència al voltant de la seva pròpia 
malaltia. Una altra manera d’acompanyar, d’ajudar, ara, des de la reflexió, des l’espiritualitat, 
com ho fa també com a membre actiu de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida; 
des de la força per cercar el sentit de la vida que li ha proporcionat i proporciona la vivència 
de la seva fe. Ens ha regalat un llibre: Com viure amb la malaltia. Des de l’experiència d’un metge 
malalt cristià. I ens regala, dia a dia, dignitat, valentia. I nosaltres li’n donem les gràcies, 
també per això. 

Moltes gràcies Joan, i moltes gràcies a tots vostès. 

Joan Josep Busqueta Riu
Professor d’Història Medieval i vicerector de Cultura 
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